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Turystyka

Mi chał Ko chań czyk

Już pierw szy etap za pla no wa ny zo -
stał nie kon wen cjo nal nie, al bo wiem
przej ście na Mo rze Bia łe od bę dzie
się Ka na łem Bia ło mor skim z Pe ters -
bur ga do Ar chan giel ska. Od ci nek ten
ma 1200 mil mor skich. Da lej tra sa
wie dzie w kie run ku wschod nim, do
por tu Pro wi die ni ja, gdzie jacht opu -
ści Azję i skie ru je się do por tu No -
me na Ala sce. Zgod nie z przy ję tym
pla nem ten etap rej su (li czą cy oko -
ło 3700 mil) wi nien za koń czyć się
18 sierp nia. Dal szy rejs zo sta nie pod -
ję ty po wni kli wej ana li zie ak tu al nej
sy tu acji lo do wej u pół noc nych wy -
brze ży Ka na dy. W tym mo men cie do
po ko na nia po zo sta nie jesz cze 3700
mil po wo dach ark tycz nych i do dat -
ko wo 2200 mil do po wro tu do Za -
to ki Gdań skiej w dru giej po ło wie paź -
dzier ni ka. Tra sa ca łe go rej su li czyć
bę dzie oko ło 11 ty się cy mil mor skich.

Jacht “La dy Da na 44” jest no wą
jed nost ką o sta lo wym ka dłu bie dłu -
go ści 15 me trów (typ Sa moa 47). Je -
go kon struk cja, ta kie lu nek oraz wy -
po sa że nie prze wi du je mi ni mum rocz -

ną peł ną au to no mię w przy pad ku,
gdy by za szła ko niecz ność zi mo wa -
nia w lo dach Ark ty ki. Jacht obec nie
sta cjo nu je na przy sta ni w Gór kach Za -
chod nich, gdzie trwa ostat nia fa za je -
go wy po sa ża nia. Zo stał zwo do wa ny
6 kwiet nia. Ka pi tan Ry szard Woj now -
ski zbu do wał go za wła sne, cięż ko
za pra co wa ne pie nią dze. Przed star -
tem jacht od bę dzie rejs te sto wy na
Bał ty ku. Or ga ni za cyj nie wy pra wę
wspie ra Jacht klub Stocz ni Gdań skiej.

SPE CY FI KA REJ SU
Ce lem wy pra wy jest prze pły nię -

cie jach tem ża glo wym, pod pol ską
ban de rą, wo kół bie gu na pół noc ne go
w cią gu jed ne go se zo nu, po wol nych
od za lo dze nia wo dach Mo rza Ark -
tycz ne go, naj pierw wzdłuż pół noc -
nych brze gów Eu ra zji do Cie śni ny
Be rin ga, i da lej na wschód, wzdłuż
pół noc nych brze gów Ame ry ki Pół -
noc nej, by za koń czyć krąg atlan tyc -
kim rej sem.

Do tej po ry kil ka pol skich jach tów
do ko na ło prze pły nię cia przej ścia
pół noc no -za chod nie go, na to miast
nie by ło żad nych prób prze pły nię cia

przej ścia pół noc no -wschod nie go, jak
i też opły nię cia bie gu na pół noc ne go.

Aby zre ali zo wać to za mie rze nie,
trze ba bę dzie po ko nać po waż ne
trud no ści, ale też mieć moc ne go że -
glar skie go no sa, by cho ciaż by po ra -
dzić so bie z ba rie rą lo do wą, czy li
prze pły nąć przez klu czo wy punkt –
Cie śni nę Wil kic kie go, za raz po ustą -
pie niu pa ku lo do we go w re jo nach
Mórz Kar skie go i Łap tie wów. Po la
lo do we ustę pu ją tam nie każ de go ro -
ku, i to tyl ko na krót ki okres. 

Nie trze ba do da wać, że wy zwa nie
to jest du żym przed się wzię ciem or -
ga ni za cyj no -tech nicz nym. Na ta ki rejs
mo że wy ru szyć tyl ko jacht spraw dzo -
ny w ark tycz nych wa run kach, o
kształ cie ka dłu ba re du ku ją cym ry zy -
ko uszko dzeń przez dry fu ją ce lo dy,
jacht od po wied nio wy po sa żo ny, przy -
sto so wa ny do pły wa nia w ni skich
tem pe ra tu rach, po sia da ją cy środ ki
łącz no ści i bez pie czeń stwa, ce chu ją -
cy się du żą au to no mią pły wa nia.

Waż ne bę dzie pra wi dło we przy go -
to wa nie lo gi sty ki rej su i uzgod nie -
nie wszel kich szcze gó łów. W tak eks -
tre mal nie trud nych wa run kach nie bę -
dzie moż na so bie po zwo lić na
ja kie kol wiek nie do pa trze nie.

Po wo dze nie wy pra wy za le ży jed -
nak od lu dzi. Naj więk sza ro la w
spraw nym prze pro wa dze niu rej su
przy pa da za ło dze i to nie tyl ko pod -
czas la wi ro wa nia jach tem po mię dzy
po la mi lo do wy mi. Za ło ga mu si two -
rzyć moc ny ze spół, któ ry się mu si
spraw dzić pod czas po nad czte ro mie -
sięcz ne go ark tycz ne go rej su. 

Wa run ki pod czas rej su bę dą na -
praw dę bar dzo cięż kie. Do kucz li we
bę dzie usta wicz ne zim no, tem pe ra -
tu ra bę dzie oscy lo wa ła w gra ni cach
kil ku stop ni Cel sju sza po wy żej ze ra.
Na pię ta bę dzie uwa ga w związ ku z
wy pa try wa niem, w nie za wsze do brej
wi docz no ści, na wet ma łych gór lo -
do wych. Wska za na bę dzie szcze gól -
na uwa ga spo wo do wa na obec no ścią
nie bez piecz nych bia łych niedź wie dzi,
szcze gól nie pod czas prób wy cho dze -
nia w od lud nym te re nie na brzeg. Nie

bez zna cze nia bę dą licz ne sztor mo -
we dni, jak i też kil ku mie sięcz ny po -
lar ny dzień, któ ry zmie nia ze gar bio -
lo gicz ny czło wie ka.

Tak dłu ga tra sa w trud nych wa run -
kach bę dzie zmu sza ła za ło gę do du -
żej wy trzy ma ło ści psy cho fi zycz nej.
Bar dzo waż na bę dzie, nie za leż nie od
dys cy pli ny że glar skiej, przy ja zna
at mos fe ra pa nu ją ca na jach cie, do -
bra ko mu ni ka cja mię dzy człon ka mi
za ło gi. W ta kim rej sie mo gą brać
udział oso by bez kon flik to we, o wa -
lo rach ży ciach to wa rzy skie go, na któ -
rych moż na po le gać. Ta ki rejs jest tyl -
ko dla twar dzie li, o du żej od por no -
ści psy chicz nej, go to wych do
zmie rze nia się z nie bez pie czeń -
stwem, od por nych na prze ni kli we
zim no, wy ka zu ją cych się du żą to le -
ran cją, cier pli wo ścią i cią głą go to -
wo ścią na wy pa dek nie bez piecz nych
sy tu acji, szcze gól nie wo bec agre syw -
nie na cie ra ją cych lo dów.

Że by wy obra zić so bie, z ja ki mi
trud no ścia mi mo że zmie rzyć się za -
ło ga, na le ży przy po mnieć hi sto rię
pierw sze go uda ne go przej ścia pół -
noc no -wschod nie go, do ko na ne go
przez ro syj ski jacht “Apo stol An drey”.
Za ło ga jach tu usi ło wa ła do ko nać
przej ścia pły nąc na za chód od Cie -
śni ny Be rin ga. W paź dzier ni ku 1998
ro ku jacht, usi łu jąc prze pły nąć Cie -
śni nę Wil kic kie go, tuż ko ło Przy ląd -
ka Cze lu ski na, zo stał oto czo ny przez
za ma rza ją ce kru py lo do we, w do dat -
ku sta re po la lo do we prze su wa ły się
z pół no cy, co w dra ma tycz nych wa -
run kach zmu si ło za ło gę jach tu do po -
wro tu do por tu w Tik si. Po prze zi -
mo wa niu po dróż w na stęp nym ro ku
by ła szczę śli we kon ty nu owa na. Jak
do tej po ry, tyl ko kil ku jach tom z Nie -
miec, Fran cji, Ro sji i Szwe cji uda ło
się do ko nać przej ścia pół noc no -
-wschod nie go, a w 2010 ro ku ro syj -
ski jacht “Piotr I” do ko nał nie zwy -
kłe go wy czy nu: w sprzy ja ją cych wa -
run kach lo do wych opły nął, jak do tej
po ry ja ko je dy ny, bie gun pół no cy w
cią gu jed ne go se zo nu. 

Or ga ni za cja ta kie go rej su by ła

moż li wa tyl ko dzię ki wie lo let nim
przy go to wa niom, w tym ro ze zna niu
wa run ków for mal nych i prze pi sów
gra nicz nych, a szcze gól nie dzię ki
kon tak tom z że gla rza mi ro syj ski mi,
któ rzy słu ży li i słu żą po moc ną dło -
nią w roz wią zy wa niu spraw for mal -
nych, jak cho ciaż by uzy ska nie po -
zwo le nia na przej ście przez ark tycz -
ne ro syj skie wo dy te ry to rial ne. Rejs
jest też oka zją do po zna nia por tów,
do któ rych jesz cze ni gdy nie przy -
by li pol scy że gla rze. Wy ma gać też
bę dzie od za ło gi po sza no wa nia miej -
sco wych prze pi sów i zwy cza jów. 

Nie wąt pli wie me dial na pro mo cja
te go trud ne go, dłu gie go ark tycz ne go
wy zwa nia, bę dzie do sko na łą pro mo -
cją pol skie go że glar stwa, przy bli ży
pol skie mu spo łe czeń stwu po lar ne za -
gad nie nia, bo wiem uczest ni cy rej su
na lą dzie spo tka ją się nie tyl ko z na -
pły wo wą lud no ścią, ale też z rdzen -
ny mi miesz kań ca mi tych te re nów:
Nień ca mi, Ja ku ta mi, Czuk cza mi czy
Eski mo sa mi. Zre ali zo wa ne fil my i pre -
zen ta cje mul ti me dial ne po zwo lą przy -
bli żyć pięk ną i nie zna ną Ark ty kę. 

Dłu go trwa łe prze mie rza nie ark -
tycz nych wód bę dzie też przy czyn kiem
do wy wo ła nia dys ku sji o fra pu ją cych
lu dzi za gad nie niu tzw. glo bal ne go ocie -
ple nia, któ re szcze gól nie jest za uwa -
żal ne w ark tycz nych akwe nach.

TRA SA REJ SU
Za ło ga jach tu “La dy Da na 44” wy -

ru szy w ark tycz ny rejs z So po tu, z
nie daw no wy bu do wa nej przy mo lo
przy sta ni że glar skiej. Tra sa bę dzie
wio dła przez Mo rze Bał tyc kie, Za -
to kę Fiń ską, po przez naj więk sze eu -
ro pej skie je zio ra Ła do ga i One ga.
Tra sa bę dzie wio dła Ka na łem Bał -
tyc ko -Bia ło mor skim do Za to ki One -
skiej na Mo rzu Bia łym. W dro dze do
Ar chan giel ska, przed wej ściem do
Za to ki Dwiń skiej, jacht bę dzie pły -
nął w po bli żu Wysp So ło wiec kich. Po
wyj ściu z Ar chan giel ska i krót kim po -
sto ju w por cie Šoj na na pół wy spie
Ka nin, jacht do trze na Mo rze Ba rent -
sa, skąd roz pocz nie się że glo wa nie

Rejs do oko ła bie gu na pół noc ne go
n Ry szard Woj now ski, czło nek Jacht klu bu Stocz ni Gdań skiej, za -
mie rza od być wo kół ziem ski rejs wo da mi Oce anu Ark tycz ne go na
po kła dzie swe go jach tu “La dy Da na 44”. W rejs chce wy ru szyć już
nie dłu go – 10 czerw ca 2013 ro ku. Pa tro nat nad rej sem ob jął Po -
mor ski Okrę go wy Zwią zek Że glar ski z sie dzi bą w Gdy ni, a pa tro -
nat me dial ny: Te le wi zja Pol ska Pro gram 1, Te le express, TVP Gdańsk,
Ra dio Gdańsk i Sa il Bo ok.pl.
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Plan tra sy rej su jach tu “La dy Da na 44” do oko ła bie gu na pół noc ne go

Na po kła dzie jach tu, tuż po wo do wa niu, obec nych by ło pię ciu człon ków za ło gi (od le wej): Da niel Mi chal ski, Ce za ry Ba -
jer, Mi chał Ko chań czyk, Mi chał Woj now ski i ka pi tan Ry szard Woj now ski


